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Vážení přátelé,

tak jako každoročně touto dobou, i  letos Vám předkládáme rekapitulaci  roku 2014 spolu s
informacemi o našich aktivitách jak z domova, tak i ze zahraničí.

Ohlédnutí za rokem 2014

Bylo  zorganizováno  celkem 209  akcí,  na  kterých  se  plnily  podmínky IVV.  Pro  pořadatele
těchto akcí bylo vydáno celkem 326 razítek IVV. Těchto akcí se zúčastnilo celkem 68 899
turistů, z toho podmínky IVV plnilo 8 037 účastníků a 1 298 účastníků bylo ze zahraničí. Bylo
uděleno 487 splněných ocenění (diplomy, odznaky a nášivky).
Pochody s největší účastí:
Pochod Českým Rájem – Putování za Rumcajsem – 5 402 účastníků
Za povidlovým koláčem                                             - 2 945
Zimní výstup na Helfštýn                                           - 2 916
Putování za Loštickým tvarůžkem                             - 2 604
Třemošenská padesátka                                           - 2 003
K datu 31. 8. 2014 bylo pořadateli v ČR vyhlášeno 89 městských, příměstských a okruhových
tras IVV. Tyto trasy navštívilo celkem 2 080 turistů, z toho 505 cizinců. 

Pochod IML - WA „Jede Kudrna okolo Brna“

Pochod „Jede Kudrna okolo  Brna“  je  názvem setkání  turistů z  celého světa,  který v  naší
republice  pořádá  Klub  českých turistů,  konkrétně  odbor  Mapa Brno.  Turistický  pochod  se
pořádal o svatováclavském víkendu, již po čtyřicáté páté, posledních devatenáct let je zařazen
i do prestižního seriálu Mezinárodní ligy chodců IML, která čítá celkem 27 akcí pořádaných
doslova po celém světě. Tato turistická liga byla založena v roce 1987 v Tokiu z iniciativy
Královského nizozemského tělovýchovného svazu,  který již  od roku 1909 pořádá turistický
pochod  „Nijmegen Vierdaagse“.  Tradice  velkých pochodů v  Evropě se v sedmdesátých a
osmdesátých letech rozšířila z Evropy do celého světa, v roce 1977 se konala první akce
mimo Evropu – v Japonsku.
Brněnského „kudrnovského“ pochodu se zúčastnilo celkem 572 účastníků, z České republiky
jich bylo 196. Tradičně nejpočetnější zahraniční skupiny byly z Norska, Belgie a Nizozemí.
Pochod je zařazen mezi významné akce KČT, je pořádán za podpory Jihomoravské oblasti
KČT a pod záštitou starosty městské části Bystrc Vladimíra Vetchého.
Brněnský pochod je dvoudenní, start a prezence je ve Společenském centru v Brně Bystrci.
Turisté  si  mohou vybrat  10  až  42  kilometrovou  trasu.  Pro  vzdálenější  účastníky  z  Čech,
Moravy či  Slovenska organizátoři  zajistili  možnost  přespání  v  nedaleké  tělocvičně.  Počasí
turistům přálo a tak si odnášeli krásné zážitky z okolní přírody. Zejména zahraniční účastníci
nešetřili  superlativy  – jako například „nejkrásnější  kraj  Evropy“.  Kdo absolvoval  dvoudenní
pochod, získal i medaili.
 Další ročník pochodu se koná ve dnech 26. a 27. září 2015. A bude to pochod výroční, neboť
se oslaví první dvacítka IML v České republice. Tým organizátorů zve všechny turisty k účasti
na tomto jubilejním ročníku a k návštěvě překrásného okolí Brna.

 



Valná hromada IML – WA

Ve dnech 21. - 23. 10. 2014 proběhla v jihokorejském Daejeonu valná hromada IML – WA. Z
celkových  27  pořadatelských  organizací  byli  fyzicky  přítomni  zástupci  22  organizátorů,
zbývajících 5 bylo  zastoupeno písemně pověřenými zástupci  jiných organizátorů.  Hlavními
body jednání byly: změna stanov, volba nového vedení a jednání o přijetí nového člena.
Mezi nejdůležitější změny ve stanovách patří snížení počtu členů výboru ze stávajících 5 + GS
na celkově 4, a to včetně GS. Dále byl  upřesněn způsob přijímání nových členů a nově i
postup projednávání stížností účastníků pochodu (podrobnosti budete moci najít na www.iml-
czech.com). 
Stávajícímu vedení skončilo druhé volební období a jeho členové proto nemohli obhajovat své
stávající  funkce.  Na funkci  prezidenta  byli  navrženi  M.  Müller  z  Lucemburska  a  H.  Vrij  z
Nizozemska. Novým prezidentem IML – WA byl zvolen Marc Müller (bývalý viceprezident). Na
funkci  viceprezidentů  kandidovali  a  byli  zvoleni  Chaim  Shoshan  z  Izraele  (pro  Evropu)  a
Dolores Grenier z USA (pro Pan – Pacifickou oblast). Generálním sekretářem (GS) zůstává
Peter Boulden z Velké Británie.
Po dlouhé diskusi  byli  nakonec za nového člena přijati  organizátoři  pochodu z Litvy,  kteří
budou po určitou dobu pořádat pochod pod dohledem zástupců z Finska.

Permanentní trasy IVV 

Nová permanentní trasa IVV
Odbor  KČT  Benešov  připravil  pro  zájemce  novou  městskou  trasu  IVV  „Po  stopách
Ferdinanda“ v délce trasy 14 km. Propozice, informace a razítko k této permanentní trase
obdržíte na adrese: Milan Crhák, J. Horáka 1667, 256 01 Benešov u Prahy, tel: 721 712 649,
e-mail: crhak5@seznam.cz. 

Změny v permanentních trasách IVV
Kontaktním místem pro MT „Nahoru a dolů po Ústí nad Labem“ a „Nejzajímavější místa
města  Ústí  nad  Labem“  je  Informační  středisko,  Mírové  náměstí  1/1,  nebo  také:  Karel
Punčochář,  Moskevská 22,  400 01 Ústí  nad Labem. V kalendáři  turistických akcí  2015 je
uveden kontakt na pana Punčocháře pouze u první zmiňované trasy.

K 1. 1. 2015 byly na žádost pořadatelů ukončeny tyto permanentní trasy IVV:
MT Putování historickou bílou Opavou (pěší 10 km)
PT Okruhy v Prášilech (pěší 10 + 10 km) 

Vydávání ocenění

Z  rozhodnutí  sekce  budou  v  roce  2015  vydávána  ocenění  plnění  aktivit  IVV  na  těchto
turistických akcích:
28. 3.   Za povidlovým koláčem (Benešov u Prahy)   
20. 6.   Rozhledny Jablonecka (Jablonec nad Nisou)
12. 7.   Mezinárodní týden turistiky na Valašsku (Vsetín)
26. 9.   Jede Kudrna okolo Brna (Brno)
14. 11. Za posledním puchýřem 2015 (Znojmo)

Zájezd na IML pochod do Litvy

KČT Praha ve spolupráci s CK Hoška – Tour pořádají zájezd na 1. ročník IML a IVV do Litvy.
Akce se koná pod názvem Walkers festival of Lithuania a trasy její účastníky zavedou do
malebné krajiny v jižní části země.  Zájezd se koná v termínu od 29. 7. 2015 do 5. 8. 2015.
Cena zájezdu: 11 100,- Kč.
Další  informace:  Ing.  Klára  Zezulová,  tel:  732  384  543,  e-mail:  klara.zezulova@post.cz,
případně: Lubomír Hoška, tel: 603 164 558, e-mail: lubomir.hoska@hoska-tour.cz.
Další podrobnější informace najdete též ve zvláštní příloze čísla těchto „Zpráv“.

http://www.iml-czech.com/
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Výročí IVV a IML v ČR

V letošním roce si budeme připomínat tato významná výročí v činnosti IVV a IML v ČR:

20. výročí vstupu ČR do světové organizace IVV.
Již v roce 1987 navázal pan František Moser (později předseda sekce IVV/IML a viceprezident
světové organizace IVV) oficiální  styky  s  vedením IVV v Bavorsku.  Po několikaletém úsilí
dosáhl toho, že se ČR pod hlavičkou KČT stala v roce 1995 řádným členem této organizace.

10. výročí pořádání 9. světové olympiády IVV v Plzni.
Doposud největší turistická akce, která kdy byla v ČR v historii KČT uskutečněna.

20. výročí pořádání pochodu IML v Brně.
Významná dlouholetá akce KČT „Jede Kudrna okolo Brna“, zastupující ČR v cyklu pochodů
pořádaných světovou organizací IML – WA.

Pořadatelem oslav bude sekce společně s Oblastí Plzeňského kraje a s pořadatelem pochodu
IML OKČT Mapa Brno. Součástí oslav bude putovní výstava se zaměřením na zmiňovaná
výročí. Výstava bude umístěna na všech akcích, kde budou vydávána ocenění plnění aktivit
IVV, a na dalších vybraných turistických akcích. Předpokládáme (panely jsou ještě stále ve
výrobě), že první prezentace výstavy se uskuteční ve dnech 6. - 8. 3. 2015 na „Hornobřízském
puchýři“ v Horní Bříze. 
Hlavní část oslav proběhne ve dnech 17. - 18. 10. 2015 na akci „Podzim pod Zelenou Horou“ v
Nepomuku. Účastníci těchto oslav, kteří plní podmínky IVV, obdrží kromě diplomu akce navíc
také „Pamětní list“ s připomínkou zmiňovaných výročí.
Při  této  příležitosti  vyhlašuje  sekce  dlouhodobou  soutěž  se  zaměřením na  plnění  nového
turistického  odznaku.  Účastník  soutěže  si  bude  do  odpovídajícího  záznamníku  potvrzovat
účast na akcích IVV, MT a RWW  trasách IVV a účast na jediném pochodu IML v ČR „Jede
Kudrna okolo Brna“.
Pro sběratele bude také připravena nová turistická vizitka s motivem těchto výročí.

Deset pochodů IVV v ČR

Tato turistická aktivita končí 31. 12. 2015 a nebude již dále prodloužena. Tímto, již šestým
ročníkem,  byly  v  podstatě  vyčerpány  možnosti  dalšího  plnění.  Pro  vyhlášení  dalšího  již
sedmého ročníku by se musel  cyklus  výběru akcí  v podstatě opakovat.  Tato soutěž bude
nahrazena novou dlouhodobou soutěží k našim výročím o které se zmiňuji výše.

Informace ze zahraničí

V přípravné fázi je vytvoření společné soutěže IVV – IML Cup s termínem spuštění v roce
2015 – 2016.

V některých zemích došlo ke změnám v systému oceňování.  U vyšších stupňů se zkrátilo
rozpětí mezi jednotlivými stupni ocenění. Nová ocenění jsou ale pouze diplomy. V některých
státech funguje tento systém již druhým rokem. Je na zvážení, jestli tento systém uplatnit do
budoucna i v našich podmínkách.

Zveme všechny příznivce aktivit IVV – IML a také všechny z Vás, kteří se zasloužili o
zdárný průběh 9. olympiády IVV v Plzni, na naše podzimní setkání v Nepomuku a na

výročním pochodu IML v Brně.
Všichni jste vítáni!
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